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 !!!به تو ای همسايۀ حريص 
 بخش اول

 

ادبی همواره از طرف يغماگران  از زندگینامه، آثار و تعلقیت شعرای بزرگ، که ملیت اين افتخارات شعری و ه ایفشرد
 !رود ايرانی به يغما می

در تالش  تأريخنام داد، همیشه در طول  تغییرمیالدی  1325مارچ  11درنظر امروز که  و تنگ فارس ديروز، ايران آخندی 
خود را  سرحداتهای همجوار و حتی دورتر از  ی کشورتأريخاين بوده تا افتخارات و بزرگمردان ادبی، علمی، فرهنگی و 

 .  و ايرانی مسما و به اصطالح تاراج فرهنگی نمايد غصب و بنام ايران 
سیاستهای مغرضانه، آزمندانه و ناقص خود بکلی در  بر نويسان ايرانی، برهبری دولت آخندی بنا تأريخامروز مطبوعات و 

ترويج مسائل فرهنگی، زبانی و مذهبی به تعداد هواداران خود  انزوا قرار گرفته، و مذبوحانه در تالش است، تا با تبلیغ و
گی به انواع مختلف همسايکشورعزيز ما افغانستان ازين گزند بدبختانه   .پايی در جامعۀ جهانی بخود بسازد بیافزايد، و جای

بنا بر سیاست  دهۀ اخیر  2در  دولتمردان افغانستان مخصوصأ  عاقبت نیانديشانۀ، سیاستهای بزدالنه بر امان نمانده، و بنا در
رف همسايۀ همزبان وهم ط ضربات محکم و کوبندۀ فرهنگی، زبانی و مذهبی را ازهای چاپلوسانه و خائنانه قدرت بدستان 

دو  را که شاعران نامدار هرو فارسی معمول و مفهوم خود   مانده زبان اصیل و قديمی دری خود متحمل شده ايم، و کم سرحد
را بین ما ترويج نمايد که تعداد زياد لغات  و بجايش زبانی کشور باين زبان شعر گفتند و صحبت کرده اند از ما بگیرند، 

و غیره بآن داخل شده، و عزيزان ايرانی و خود ( مشکالت)چالش ( پیاله)، استکان (تشکر)مانند میرسی  فرانسوی روسی و
 .دانند فروشان افغانی شان، استفاده ازين لغات را هنگام تکلم افتخار می

 

، چاپ کتب و غیاث الغات فارسی تأريخو عرفای مشهور  مثال خوب ديگر برای تثبیت زبان دری به حیث زبان شعراء، ادبا 
که با اي و غیره در ايران است، که محتويات اين کتب برای يک افغان دری زبان، نسبت به يک ايرانی چون فرهنگ عمید 
ها زبان دری ما را  اما ايرانی.  و فرانسوی درس خوانده و بزرگ شده، بیشتر و خوبتر قابل فهم است اصطالحات روسی 

قرن  عالی مقامشاعر خوشبختانه عالمه اقبال الهوری . گیرند های خود دانسته و به تمسخر می ان مادر کالنزبان قديمی و زب
 :بیستم در مورد زبان دری چنین میگويد

 

 طرز گفتار دری شیـــــرين تر است  گر چه اردو در عذوبت شکر است
 

که از زمان خلفای راشدين آغاز گرديده،  و  است، ها مقابل اعراب  و کینه توزی های ايرانی موضوع ديگر همانا بغض 
آسان نیست، زيرا قرآن  هستند که لغات عربی را از ادبیات فارسی بیرون کنند، که کار ها همواره در صدد اين بودند و ايرانی

لغات الجبر، کیمیا بطور مثال .  رود شمار میه ب جهانی ها يکی ازغنی ترين زبان( عربی)و زبان قرآن  زبان عربی آمده ه ب
حذف لغات مروجه و قبول شدۀ عربی از  ًءبنا . کاست قبول شده است های جهان بدون کم و يا شیمیا عربی اند که به تمام زبان

 .تواند از بدنۀ ادبیات ما تلقی شده می یفارسی همانا فلج ساختن نصف های دری و زبان
 

روی  از بوده اند، و ستیز عوامل مختلف با ما در برعلل و امروزی بنا( ايران)های فارس  دولت تأريخآنجائیکه در طول  از
 آور و درد دادند، عملیست شرم ، زادگاه و ملیت شانرا ايرانی جلوه میخود آن ما را از تأريخنظری و حسادت بزرگان  تنگ

ها نبايد  و اندازۀ دارد، ما انسان ُپرروئی هم از خود حد اصطالح خود ايرانی ها ه و ب آور، زيرا بی انصافی، ديده درائی 
حقوق مادی و معنوی شان محروم  و ديگران را از اينقدر حريص شويم که مال مردم را هم با بسیار بیشرمی از آن خود بدانیم 

لق ح رايگان در مفت و شک که افغانستان علیرغم منابع سرشار زيرزمینی و درياهای خروشان که بطور بدون.  بسازيم
رود، و دلیل اصلی آنهم  شمار میه ماندۀ دنیا ب های فقیر و عقب ريزد از جملۀ کشور ن حريص و بی احساسش میگاهمساي

 خاطر تأمین منافع شان توسط عمال داخلی خاصتأ ه جهان ب های بی مسؤالنۀ دولتمردان ما و مداخالت پیهم منطقه و سیاست
 .رقی جهانی بدور نگاه داشتبود، که ما را از کاروان انکشاف و ت دهۀ اخیر 2در 

 

خوشبختانه امروز مردم افغانستان مخصوصأ جوانان هوشیار و بیدارش با استفاده از وسايل و تکنالوژی مدرن مانند مردمان 
را از  ها جهان حقوق خود دفاع کنند، و با اظهار واقیعت حق و و از توانند صدای خود را بلند،  ديگر ممالک به آسانی می

 یمعن و شاعری نیستم اما با خواندن اشعار زيبا و ُپر منهم با وصف اينکه اهل شعر.  ر قابل انکار واقف بسازندحقايق غی
دارم و از اندرز های مفید اين  می نگهمصروف  ناب خود را خوشحال و شعرای قديم با همان ادبیات اصیل و خاصتأ از
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شوم، حاضر نیستم  ، و بزندگی امروزی ما وفق دارد مستفید میبزرگمردان شعر و ادب که در قالب نظم نصیب ما گرديده
 . بهیچ قیمتی افتخارات شعری و ادبی ما مانند منابع طبعی ما، بی انصافانه از ما گرفته شود

 

و  های آريانا، باختر نامه عزيز ما افغانستان هم که ب شود، و کشور اما به اين باور داريم که آفتاب بدو انگشت پنهان نمی
های  اين نام کدام از هر دارای افتخارات زيادی بوده و تأريخادوار مختلف  هر يک ازين اسماء در و خراسان مشهور است، 

فارابی، ابوعلی سینای بلخی، سنائی غزنوی،  چون ابونصر و فالسفۀ مشهور ی دانشمندان، شعرا، رياضی دانان تأريخ
هرات خواجه عبداهلل انصاری و غیره را در دامان خود  بلخی، پیر کورعنصری بلخی، موالنا جالل الدين بلخی، ابو ش

با  تأريخگوئیم که اين دانشمندان و بزرگ مردان  و می ها با افتخار زياد و با يک ديد وسیع گفتیم  پرورانیده که ما افغان
و فراست اين اشخاص  از دانش  شوند، زيرا امروز د، افتخار همه جهان شمرده مینگیر وصف اينکه به سرزمین ما تعلق می

 .شود جهان مستفید می
 

پردازم که  می ،نمودند تن از شاعرانی که بین سده های نهم تا هژدهم میالدی زندگی می 12اينک به گونۀ مثال به زندگینامۀ 
جالل الدين محمد تن آنها مانند رابعۀ بلخی، شهید بلخی، ابوشکور بلخی، عنصری بلخی، دقیقی بلخی، موالنا  11به تعداد 

، جامی، بیهقی، فرخی سیستانی، سنائی غزنوی و مرزا عبدالقادر بیدل مربوط (پیر هرات)بلخی، خواجه عبداهلل انصاری 
 . واليات مختلف افغانستان امروزی است

 

و خاقانی بقیه شعرا چون منصور حالج عراقی بود، انوری و ابوسعید ابوالخیر مربوط ترکمنستان میشوند، نظامی گنجوی 
اسمای خانوادگی اين . مربوط جمهوری آذربائیجان هستند، امیرخسرو دهلوی مربوط هندوستان، رودکی افتخار تاجکیستان

 .تواند شعرای بیانگر زادگاه، تعلقیت و رد هرنوع ادعای دروغین شده می
 

وسی که بیشتر عمر خود را در مانند سعدی شیرازی، خواجه حافظ شیرازی، فردوسی ط ءشعراتن ازين  2صرف به تعداد 
سرزمین فارس و فريدالدين عطار نیشاپوری اند که مربوط  دربار سلطان محمود غزنوی در غزنه سپری نمود، عمر خیام 

 .شوند می کشور ايران امروزديروز يا 
 

ين عرفا و شعرای منصور حالج ابوالمغیث عبداهلل بن احمد بن ابی طاهر مشهور به حسین بن منصور حالج، از معروف تر
هجری قمری نظر به عقايدش بدستور  132هجری قمری متولد و در سال  122باشد، او در سال  قرن سوم هجری قمری می

سالگی  11حالج در يک خانوادۀ سنی مذهب بدنیا آمده بود و در .  خلیفۀ عباسی ابولفضل جعفر مقتدر بدار آويخته شد
حافظ .  اگردان حلقۀ جنید بغدادی بود که با گفتن کلمۀ اناالحق در بغداد اعدام گرديدقرآنکريم را از حفظ داشت، حالج از ش

 :  شیرازی در وصفش چنین میگويد
 

 جرمش اين بود که اسرار هويدا میکرد  گفت از آن يار کزو گشت سِر دار بلند
 

 :استعالمه محمد اقبال الهوری در بارۀ بدار کشیدن حسین منصور حالج چه زيبا سروده 
 

 بندۀ حق را بدار آويخـــــتند  تندکم نگاهان فتنه ها انگیخ
 ؟بازگو آخر گناه تو چه بود  آشکارا برتو پنهـــان وجود

 

 عصر رابعه در( میالدی 322 -312)رابعۀ بلخی دختر کعب قزداری شاعرۀ نیمۀ نخست سدۀ چهارم هجری قمری مطابق 
و  پدرش فرمانروای بلخ، سیستان  وان اولین شاعرۀ زبان دری خطاب کرد، ت زيست، رابعه را می سامانیان و رودکی می

 می شعر  شای بکتاشد که از غالمان برادرش حارث بود و رابعه بر شبعه عاشق و شیفتۀ شخصی بنام بکتارا.  قندهار بود
مزار اين .  و رگهايش را ببرند سرود، همینکه حارث برادرش از اين موضوع مطلع شد دستور داد تا رابعه را در حمام برده 

در داخل يک پارک سرسبز موقیعت دارد که ساالنه به صدها هزار  شاعرۀ نامور و نامراد بلخ باستان در مرکز ولسوالی بلخ 
میالدی  1111کنند، که اينجانب هم افتخار اين دعا را در سال  نفر به زيارت اين بزرگ زن رفته و به ارواحش دعا می

 .داشتم
 

 :عه خطاب به برادرش چنین میگويدراب
 

 بر يکی سنگین دِل نامهربان چون خويشتن دعوت من برتو آن شد کايزدت عاشق کناد
 چون به هجر اندر بپیچی پس بدانی قدر من دانی درد عشق و داغ هجر و غم کشیتا ب

 

 :اين سرودۀ مقبول هم از رابعۀ بلخی است
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 دـنـودمـد ســــــار نامـوشش بسیـک د ــه بنـدر آوردم بـاز انـعشق او ب
 وشمندـردن شنا ای هـوان کـکی ت د ـديـه ناپـرانــــــــايی کـعشق دري

 اپسندـد نــايـدد بـنـــــــه بپسـبس ک ی که تا پايان بریـعشق را خواه
 ندـد خورد و انگــاريد قـر بايــزه د و انگــــاريد خوب ـزشت بايد دي

 یـمـتم هدانســـــــردم نـنی کـوسـت
 دـنـردد کمـز کشیدن سخت تر گـک

 

در بلخ میالدی  315هجری قمری مطابق  211آور سدۀ چهارم هجری قمری که در حدود سالهای  ابوشکور بلخی شاعر نام
 211 از آثار و مجموعۀ اشعار اين شاعر در حدود.  باشد به عصر سامانیان می نزما های جهان تولد يافته، که هممادر شهر
رود، مهمترين اثر وی آفريننامه بوده  و از افتخارات افغانستان امروز بشمار می ابوشکور از مردم بلخ .  مانده است بیت باقی

ابوشکور را شاعران .  پايان رسانیده استه هجری قمری ب 223در سال  و چنانکه خود گفته  در بحر متقارب سروده  که 
 :گويد چنانچه منوچهری در يکی از اشعارش چنین می.  شهید بلخی ستوده اند و سده های بعدی در کنار رودکی 

 

 بوشکور بلخی و بوالفتح ُبستی هکذا  از حکیمان خراسان کو شهید و رودکی
 

 :نمونۀ از شعر ابوالشکور بلخی
 

 از نهاد که دشمن درختی است تلخ  بادـواری مـرت اســـــتـن بـه دشمـب
 ر وراــی مـاگر چرب و شیرين ده راــود گوهـدرختی که تلخـــــــش ب

 شیرين نخواهی مزيد از او چرب و ديـــــــدـت آرد پـلـخـوۀ تـیـان مـمـه
 رــی شکـدون که يابــدشمن گر اي ز

 است، هرگز مخور مان بر که زهر
 

 :مضمون اين شعر در هجونامۀ محمود که کسانی ازآن فردوسی اش میشمردند، آمده است
 

 تـشـاغ بهـه بـی بـرش برنشـــــانـــگ  که تلخی است وی را سرشتدرختی 
 د نابـو شه ن ريزی ـیـبـخ انگـیـبه ب  ور از جوی خلدش به هنـــــــگام آب
 ار آوردــلـــــــــــخ بـت وۀ ـیـان مـمـه  سر انجــــــــــــام گوهر به کار آورد

 

 :جامی به گونۀ ديگر اين شعر را سروده
 

 اغ بهشــتـاووس بـی زير طـنه لمت سرشتـضۀ زاغ ظـیـاگر ب
 ی ارزنــــــــشـزانجیر جنت ده روردنشـضه پـیـنگام آن بـه هـب

 در دمد جبرئیل ضه دم ـدرآن بی ل ـۀ سلسبــیـشمـش از چـی آبـده
 ضۀ زاغ زاغـیـشود عاقـــــبت ب

 هوده طاووس باغـیـج بـرد رنـب
 

 :بیت چنین میگويدابوالشکور بلخی در اين دو 
 

 د چنانـواهـخ د او را چوــردانـِبگ بانـود باغـردک بــه خـتی کـدرخ
 م بگردانـــدشـخ و ژی ــه از کـک دشـاز نتــــوانـالن بـردد کــگ چو

 

 :سعدی اين شعر را چنین میگرداند
 

 ز به آتش راستـــنشود خشک ج چـیـشاخ َتر را چنان که خواهی پ
 

 :مضمون اين بیت رودکی را گرفتهابوالشکور بلخی 
 

 ارــچ روزگـیـوزد ز هــز نه آمـیـن گذشت روزگارهرکه نه آموخت از
 

 :و چنین برگردانده است
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 وزگارـــو آمـی تـابـیـه زو نـه بـک دت روزگارــــنشانـش بـیـر پــمگ
 

و اوايل سدۀ چهارم که در سال  شهید بلخی ابوالحسن شهید بن حسین جهودانکی بلخی از شاعران و متکلمان آخر سدۀ سوم 
نموده، بلخی استاد علوم  میالدی در بلخ وفات نموده، وی با ذکريای رازی مناظرۀ فلسفی 325هجری قمری مطابق  215

گويند روزی شهید بلخی غرق  می. رود حساب میه امان شعر پارسی ببود هکذا نامبرده از پیشگ( مجموعۀ يونان)اوايل 
مطالعه بود که مردی سفلۀ آمد و گفت که ای خواجه چرا تنها نشسته ای، شهید بلخی در جواب گفت که تنها نبودم حال که تو 

 .آمدی من تنها شدم
 

 .شهید بلخی هم در عصر سامانیان میزيست، و در بلخ وفات نمود
 

 هــدانـاويـدی جــجهان تاريک مان چو آتـــــش دود بودی اگر غم را
 ی شادمــــــانهــابـیـخردمـــندی ن یتی سراسر گر ِبگردیـدر اين گ

 

هجری قمری مطابق  213رودکی ابوعبداهلل جعفر بن محمد بن حکیم بن عبدالرحمن بن آدم مشهور به استاد شاعران در سال 
دانند  رودکی را پدر شعر فارسی می.  بنام رودک در نزديک سمرقند تاجکستان بدنیا آمده است یمیالدی در روستاي 252

او در عصر .  مثنوی دارد 3زيرا قبل از رودکی کسی ديوان شعری نداشته، رودکی بیش از يک ملیون سیصد هزار بیت و 
از کتابها و .  ر پنجکنت تاجکستان وفات نمودمیالدی د 321در سال  امیر نصر سامانی قرب و منزلت زياد داشت، نامبرده 

کنند که ابونصر سامانی پس از  طوال داشت چنانکه نقل می رودکی به چنگ و موسیقی يد.  آثار معتبرش کلیله و دمنه است
 .هرات را به قصد بخارا بدون کفش ترک نمود( بوی جوی مولیان)شنیدن 

 

 میـد هـــان آيـهــــــربـار مــي اِدـي یـمـد هــولــــیان آيـوی مـوی جـب
 میـد هــرنـــیان آيـم پــايــر پــزي ای اوـه یـتـوی و دُرشــگ آمـري

 میـد هــان آيــیـا مـنگ ما را تـخ آب جیهون از نشاط روی دوست
 یـمـد هــان آيــر زی تو شادمـیـم ر زی ـای بخـــارا، شاد باش و دي

 میـد هــوی بوســتان آيـرو ســس و بخارا بوستان ر سرو است ـیـم
 و بخارا آســــمان ر ماه است ـیـم

 یـمـد هــوی آســــــمان آيــماه س
 

رودکی که از کتاب هندی به پارسی ترجمه شده  «کلیله و دمنۀ»شیخ بهائی در کتاب کشکول خود آورده است که منظومۀ 
 :باشد که نمونه اش قرار ذيل است دوازده هزار بیت میو مشتمل بر  آمیز از زبان حیوانات  ست رمزا داستانی

 

 یست؟ـن آوای کـم ايــب و سهـیـبا نه  تا که تا اين بانگ چیستـنه را گفـدم
 شترـیـی بـمـو سه ه هست ـو نـار تـک  ن آوا دگــرـز ايـج: فت او راـنه گـدم

 دـگـــــــنـفـبوده ــد و رغ سست بـنـب  دـنـرو کـیـآب هر چه بیشــــــــــتر ن
 نـــــدـلـو آواز ب دت ـی با شـکـجـرن  نــــــدـلـانگ بـدل گسسته داری از ب

 

 :عنصری بلخی در باب غزل رودکی چنین گفته
 

 ودـــو بـکـیـی وار نــزل رودکـــغ
 ن رودکی وار نیستــهای م غزل

 

هجری قمری  211میالدی تولد و در سال  321هجری قمری مطابق 213فردوسی حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی در سال 
که شود، البته اين زمانی بوده  فردوسی سرايندۀ شاهنامه نامیده می.  میالدی در طوس خراسان وفات نمود 1111مطابق 

هجری قمری تمام نمود  222فردوسی شاهنامه را در سال .  نمايد حمله می( ايران کنونی) فارسسلطان محمود غزنوی باالی 
 :نین نوشتو چ

 

 ذ روز اردـــبه مـــــــاه سفــــــــــــــندار م زدگــــــــــــردـصۀ يـد کــــــنون قــآم سر
 ردگــــــــــــارــهــــــــان داور کـام جـه نبـ ارـــو هشـتاد و چ رت سه صد سال ـزهج

 ربــــــــــــت پاک بادـآن ت رـت بـمـکه رح ی پاکـــــــــزادــردوســوش گفت فـه خــچ
 ه کـــــــش استـه دانـوری کـــازار مــیـم

 که جان دارد و جان شیرين و خوش است
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هجری قمری در  253هجری قمری در بلخ متولد شد، و در سال  221دقیقی بلخی ابومنصور محمد ابن احمد دقیقی در سال 
جاست که دو  موضوع جالب اين.  زيست که در عصر سامانیان می دقیقی بلخی آغاز کنندۀ شهنامه است.  همانجا وفات نمود

دو از پدران خود  های دقیقی و انوری از ديدگاه عزيزان ايرانی دارای گذشتۀ مشابهه هستند به اين معنی که هر نامه شاعر ب
الخره از روی مجبوريت اين میراث رسیده را صرف عیاشی نمودند، تا به ب یهاي دو پول و دارائی ارث زياد برده اند، اما هر

مرگ دقیقی را هم عزيزان ايرانی نسبت خوی . دربار شاهان دست به مداحی زدنددو رو به شعر و شاعری آوردند و در  هر
اما اينرا هم بدانند که گشتاسپنامۀ دقیقی مانند شاهنامۀ فردوسی از اهمیت زياد برخوردار . دانند بد و ضعف اخالقی اش می

 .  است
 

 :فردوسی طوسی در بارۀ شیوايی و استادی دقیقی چنین میگويد
 

 انــشاده زبـد گـوانی بیـــــآمـــج
 ن خوب و طبع روانـتـفـسخن گ

 داران ُبدیــــاجـدح افسر تــه مـب
 دیـــاران ُبــدۀ شهـــــــريـنـستاي

 
 پايان بخش اول

 
 ادامه دارد

 

  


